Powstanie boiska sportowego to odpowiedź
na potrzeby społeczności szkolnej, związane
z zapewnieniem na miejscu realizacji
podstawy programowej w zakresie
wychowania fizycznego.
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Boisko na Targowej uroczyście otwarte
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie wreszcie może pochwalić się nowoczesnym boiskiem sportowym.
Uroczystego otwarcia inwestycji, sfinansowanej przez Powiat Legionowski i Miasto Legionowo, dokonali samorządowcy oraz uczniowie.
Rozegrano towarzyski mecz w siatkówkę, podczas którego drużyna uczniów
i nauczycieli podjęła reprezentację Starostwa Powiatowego w Legionowie i legionowskiego Urzędu Miasta. Po ustalonych trzech setach zwycięstwo należało
się gospodarzom, ale oba zespoły miały
apetyt na więcej wrażeń i wspólnej gry,
zwłaszcza, że nowy obiekt sprawdzał się
znakomicie. Czwarty set należał do samorządowców i tym samym mecz zakończył się remisem.

Wielofunkcyjne i nowoczesne

Zwyczajowego przecięcia wstęgi podczas otwarcia boiska dokonali (od lewej): radny Rady Powiatu Marek Mazur,
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, radny Rady Miasta w Legionowie Kazimierz Zieliński,
przewodniczący Rady Gminy w Wieliszewie Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Miasta w Legionowie Janusz
Klejment, starosta Robert Wróbel, dyrektor PZSP w Legionowie Dorota Kurowska, wicestarosta Jerzy Zaborowski,
członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński, uczniowie PZSP – Michał i Julia oraz radny Rady Powiatu Stanisław
Kraszewski

Sebastian Górajczyk
nauczyciel wf-u w PZSP

Brak boiska był dla uczniów i nauczycieli bardzo odczuwalny. Prowizoryczna sala gimnastyczna, z której korzystaliśmy do tej pory, nie zaspokajała potrzeb. Teraz
mamy jednocześnie boisko do piłki siatkowej, ręcznej
i nożnej oraz dwa boiska do piłki koszykowej.

Julia Domagała
uczennica PZSP

Cieszę się, że wreszcie mamy boisko i wf może odbywać
się w normalnych warunkach. Obiekt jest fajny i bardzo komfortowy, a przede wszystkim nowoczesny. Ładnie też wygląda teren wokół boiska, a wiata rowerowa
sprawdza się zwłaszcza teraz, kiedy pogoda zaczęła dopisywać i część z nas jeździ do szkoły na rowerach.

Michał Jagnieża
uczeń PZSP

Dzięki boisku uczniowie mają szansę rozwijać swoje
umiejętności w ulubionych dyscyplinach sportowych.
Wydaje się, że wychowanie fizyczne nie jest tak ważne
jak inne przedmioty, ale to nieprawda. Dobra kondycja
to zdrowie, a mając do dyspozycji taki obiekt możemy
o nią zadbać i osiągnąć równowagę pomiędzy wysiłkiem
umysłowym i fizycznym.

P

owiat Legionowski sukcesywnie
modernizuje szkołę przy Targowej.
Budowa boiska sportowego to kolejna inwestycja realizowana w tej placówce, ale nie będzie przesadą stwierdzenie,
że najbardziej wyczekiwana. Do tej pory uczniowie musieli zadowolić się niewielką salką gimnastyczną połączoną
z siłownią oraz korzystaniem z obiektów
zewnętrznych, na lekcje wychowania fizycznego udając się do Spektrum Sportu lub Areny, co było kłopotliwe i czasochłonne. Nowoczesny i wielofunkcyjny
obiekt był potrzebny i Powiat, jako organ
prowadzący dla PZSP w Legionowie, na
tę potrzebę zareagował i odpowiedział.

Nowopowstały obiekt podobny jest
do wybudowanego w 2016 roku boiska
sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Wyposażony został w bramki do
piłki ręcznej, kosze oraz osprzęt do siatkówki. Nawierzchnia to wstrzymała i nowoczesna pianka poliuretanowa typu
sandwich. Ponadto w ramach inwestycji
wykonano także wiatę na rowery, osłonę
śmietnikową, oświetlenie i monitoring.
Obiekt zyskał nowe ogrodzenie od strony
ulic Targowej i Kolejowej. Zadbano o zieleń oraz postawiono ławki.
Budowa boiska sportowego to kolejna, po termomodernizacji budynku oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,
inwestycja Powiatu Legionowskiego
w szkole przy Targowej. Placówka zmienia się i jest coraz nowocześniejsza. Nie
tylko ze względu na nową infrastrukturę i przeprowadzoną modernizację, ale
także z uwagi na oferowane kierunki

Robert Wróbel
starosta legionowski

Budowa boiska to kolejny przykład
modelowej współpracy miasta Legionowo i Powiatu, bez której ciężko byłoby realizować podobne zamierzenia. Chciałbym, aby ta nasza
wspólna inwestycja służyła wszystkim mieszkańcom, nie tylko szkole i aby w miarę możliwości otwierać ją na inicjatywy lokalne, by było
to miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu w sportowej atmosferze.

kształcenia, które dostosowywane są
do potrzeb rynku pracy i pozwalają absolwentom na szybkie znalezienie zatrudnienia w zawodzie.
Młodzież zyskała wielofunkcyjną
i spełniającą wysokie standardy przestrzeń do aktywności sportowej. Ten nowoczesny obiekt posłuży nie tylko do
prowadzenia lekcji wf-u, podczas których nauczyciele będą mogli w pełni wykorzystać swoje umiejętności i pomysły,
ale także może być areną sportowych
zmagań podczas zawodów oraz służyć
mieszkańcom w godzinach pozalekcyjnych. Koszt budowy boiska zamknął
się w kwocie 900 tys. złotych, z których
265 tys. zł wyłożyło Miasto Legionowo,
a reszta pochodziła ze środków Powiatu
Legionowskiego.
AMZ/KALINA BABECKA

Mecz na start

Z boiska społeczność szkolna korzysta
już od miesiąca, a 12 kwietnia br. dokonano jego uroczystego otwarcia z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych
i społeczności szkolnej. Po tradycyjnym
przecięciu wstęgi i przemówieniach okolicznościowych, które wygłosili starosta
Robert Wróbel, przewodniczący Rady
Miejskiej w Legionowie Janusz Klejment
oraz dyrektor PZSP Dorota Kurowska,
przyszedł czas na oficjalny test boiska.

Podczas towarzyskiego meczu siatkówki, rozegranego pomiędzy drużynami
uczniów i nauczycieli oraz starostwa i urzędu miasta, zespół samorządowców
dawał z siebie wszystko

Kurier
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Ambulatorium działa pełną parą
Blisko 300 mieszkańców powiatu skorzystało z pomocy
świadczonej przez ambulatorium chirurgiczno-urazowe
w Legionowie w pierwszym miesiącu jego funkcjonowania.

O

d 3 marca br. mieszkańcy powiatu, w nagłych wypadkach, mogą
bezpłatnie skorzystać z pomocy
medycznej w zakresie chirurgii ogólnej
oraz urazowo - ortopedycznej.
Utworzenie ambulatorium to odpowiedź na potrzebę zapewnienia mieszkańcom pomocy medycznej w czasie,
kiedy przychodnie już nie pracują. Dotychczas pacjenci, którzy doznali urazu
zmuszeni byli udawać się na warszawskie SOR-y lub izby przyjęć szpitali
w Nowym Dworze Mazowieckim lub
Pułtusku, spędzając tam długie godziny
w oczekiwaniu na udzielenie pomocy.
Pierwszy miesiąc funkcjonowania
ambulatorium potwierdził zasadność
jego istnienia – do końca marca br. pomocy medycznej udzielono tu 299 pacjentom.
Zakres realizowanych w ambulatorium świadczeń obejmuje szycie i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań
nie wymagających cięć chirurgicznych
(wraz z diagnostyką obrazową), rozpoznawanie stanów zagrożenia życia,

kierowanie do szpitala na ostry dyżur
pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach
ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza
(np. usuwanie ciał obcych z oczu, nosa czy jamy ustnej). Pacjenci , którym
nie będzie można udzielić pomocy na
miejscu zostaną przewiezieni do szpitala transportem medycznym, znajdującym się na wyposażeniu ambulatorium.
Działalność ambulatorium, zlokalizowanego w ZOZ „Legionowo” przy ul.
Sowińskiego 4, które jest czynne wieczorami (w godz. 19-24), w weekendy
i święta (w godz. 8-24), finansuje Powiat
Legionowski. W związku z tym z oferowanych świadczeń bezpłatnie mogą
skorzystać jedynie mieszkańcy powiatu. Pozostali pacjenci mają możliwość
uzyskania pomocy odpłatnie, na podstawie obowiązującego w ZOZ „Legionowo” cennika usług medycznych.
KALINA BABECKA

Dzięki uruchomieniu ambulatorium mieszkańcy powiatu mogą liczyć na bezpłatną i szybką pomoc w przypadku doznania
urazów i zranień

Temat jasno naświetlony

W hołdzie ofiarom Katynia

Wszystkiego o zjawiskach świetlnych mogli dowiedzieć się odwiedzający wystawę
„Niech żyje światło”, którą w dniach 14-16 kwietnia br. zorganizowano w legionowskiej
Poczytalni.

W tym roku przypada 78. rocznica zbrodni katyńskiej.
15 kwietnia br. Legionowie odbyła się uroczystość
upamiętniająca to tragiczne wydarzenie.

Interaktywna wystawa zgromadziła miłośników nauki z całego powiatu

C

entralną część wystawy, której organizatorami byli Fundacja Wega z Chotomowa i Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, stanowiły eksponaty poświęcone zjawiskom
świetlnym. Ponadto zwiedzający mieli okazję skorzystać z ciekawych pokazów, warsztatów oraz stanowisk konstruktorskich, gdzie była możliwość
samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i tworzenia prostych
urządzeń. – Wszystko zaczęło się od
książki, którą napisałam. Dzięki niej
poznałam fizyka prof. Karwasza, który
zajmował się organizowaniem takich
wystaw. Pomyślałam, że fajnie byłoby
w naszym powiecie zorganizować wydarzenie, popularyzujące wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przybliżające
sylwetki znanych i mniej znanych naukowców - wyjaśnia Beata Kenig, założycielka Fundacji Wega.

uczniowie z klas energetycznych objaśniali zasady działania ogniwa fotowoltaicznego oraz demonstrowali pompę
ciepła, natomiast informatycy prezentowali sterowanie robotem z wykorzystaniem czujników na podczerwień,
demonstrowali drukarkę 3D oraz rysujący ploter.
Wystawa w przystępny sposób
przybliżyła i objaśniła wiele zjawisk
fizycznych związanych ze światłem,
ruchem, elektromagnetyzmem i falami. Projekt cieszył się dużą popularnością wśród zwiedzających, do których
należały gównie rodziny z dziećmi
i uczniowie.
Wystawę patronatem objął starosta
legionowski Robert Wróbel.

Jednym z partnerów wydarzenia
był Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowe, którego

O

bchody zainaugurowała Msza
św. odprawiona w kościele pw.
Matki Bożej Fatimskiej przez
księdza proboszcza Tomasza Chciałowskiego. Pod pomnikiem Ofiar
Zbrodni Katyńskiej przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów i mieszkańcy złożyli wieńce
w hołdzie tym, którzy oddali życie za
ojczyznę. Wśród ofiar było 87 osób
związanych z dzisiejszym powiatem
legionowskim, w tym 40 oficerów
i 7 policjantów.
Uroczystość uświetnił koncert
skrzypcowy w wykonaniu Łukasza
Parchety.

Wiosną 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina, w katyńskich lasach,
NKWD zamordowało ponad 20 tys.
Polaków – oficerów, podoficerów i rezerwistów. Ten akt ludobójstwa stanowił nie tylko okrutny cios w kręgosłup
polskiej armii, ale był także eksterminacją elity narodu polskiego. Najliczniejszą grupę ofiar stanowiła bowiem
polska inteligencja, m. in. profesorowie, prawnicy, lekarze, nauczyciele,
twórcy i urzędnicy. Rozstrzelano ich
bez aktu oskarżenia, strzałem w tył
głowy. Zbrodnia katyńska była bardzo długo ukrywana i zakłamywana.

KB

prof. Grzegorz Karwasz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pomysł na tego typu wystawy zrodził się w mojej głowie ćwierć wieku
temu. Chciałem jak najefektywniej połączyć zabawę z edukacją, aby móc
w klarowny oraz przystępny sposób objaśnić pewne zjawiska, które są powszechne i są częścią naszej codzienności. W USA pierwsze interaktywne centra nauki powstały już latach 60-tych ubiegłego wieku. Pierwszą
wystawę zorganizowałem w Warszawie i Słupsku w 1998 roku, czyli na
piętnaście lat przed powstaniem Centrum Nauki Kopernik. Często organizatorzy takich przedsięwzięć gubią aspekt edukacyjny i rozbudzający
ciekawość badawczą poprzez zbyt duże skupienie się na aspekcie rozrywkowym. W mojej opinii zabawa powinna służyć jedynie zaczepieniu uwagi i otwarciu słuchacza na informacje. Sama w sobie nie dostarcza wiedzy.

Powiat Legionowski podczas obchodów 78. rocznicy zbrodni katyńskiej
reprezentowali wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz radny Rady Powiatu
Marek Mazur

KB

społeczność
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Starostwo pokazuje swoje twarze
Od nowego roku Starostwo Powiatowe w Legionowie jest czynne także w soboty. Teraz przypominają o tym plakaty wielkoformatowe
z pracownikami starostwa w roli głównej, rozwieszone na terenie powiatu.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Fot. K.Leszczyńska, Projekt: M.Kosewska

Cieszę się, że w starostwie pracują ludzie tak otwarci i chętni do współpracy, bo to właśnie oni, bohaterowie kampanii, są jej największą siłą. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sprawnej i komfortowej obsługi to jeden
z naszych priorytetów. Dlatego właśnie starostwo jest czynne także w soboty,
a przygotowana kampania o tym informuje.
roku, tylko w soboty, starostwo odwiedziło ponad 800 osób. Najliczniejszą grupą
okazali się klienci wydziału komunikacji,
którzy rejestrowali pojazdy, odbierali dokumenty i prawa jazdy. Ponadto w soboty

mieszkańcy najchętniej załatwiają sprawy z zakresu architektury, geodezji oraz
środowiska.
KALINA BABECKA

T

o wyjątkowa kampania promocyjna, przypominająca o pracujących
sobotach w starostwie oraz informująca, jakie konkretnie sprawy można tego dnia załatwić. W roli głównej na
plakatach występują pracownicy starostwa. Twórcy projektu z Wydziału Kultury i Promocji zdecydowali o nadaniu
akcji nieformalnego charakteru. – Kampanię opracowaliśmy w całości we własnym zakresie. Od pomysłu, poprzez
realizację zdjęć i wykonanie plakatów.

Postanowiliśmy przełamać panujące stereotypy dotyczące urzędów oraz urzędników i pokazać mieszkańcom, że zmieniamy się dla nich i dostosowujemy do
ich potrzeb – wyjaśnia Monika Kosewska z Wydziału Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Legionowie.
Biuro Obsługi Mieszkańców w legionowskim starostwie pracujące w soboty
to ewenement w skali kraju, bo urzędów
czynnych tego dnia jest w Polsce bardzo niewiele. Umożliwienie załatwienia

najważniejszych spraw w sobotę jest kolejnym krokiem w kierunku zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu.
Kilka lat temu przebudowany został wydział architektury. Kolejnym krokiem była przebudowa w wydziale komunikacji.
W ubiegłym roku uruchomiono nowoczesne Biuro Obsługi Mieszkańców, które teraz czynne jest także w soboty w godzinach 8-12.
Jak pokazują statystyki była to trafiona i potrzebna inicjatywa. Od początku

103. urodziny bohatera

P

odczas uroczystości, którą z tej
okazji zorganizowano w urzędzie gminy Jabłonna, jubilatowi życzenia składali przedstawiciele
władz samorządowych, wojska, przyjaciele oraz rodzina. Wśród zgromadzonych obecny był przedstawiciel
samorządu województwa mazowieckiego – pełnomocnik zarządu województwa ds. kombatantów i osób represjonowanych Zbigniew Czaplicki,
który w imieniu marszałka Adama
Struzika wręczył ppłk. Sierawskiemu pamiątkowy medal „Pro Masovia”, nadawany osobom, które całokształtem działalności zawodowej,

społecznej, publicznej lub realizacją
swoich zadań na rzecz Województwa
Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego

lub społecznego rozwoju Mazowsza.
Z wnioskiem o przyznanie medalu
wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół
Gminy Jabłonna.
Stanisław Sierawski urodził się 12
kwietnia 1915 roku w Olszewnicy Starej. 21 marca 1937 r. powołano go do
odbycia służby wojskowej, którą rozpoczął w 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy. W 1939 roku został
skierowany do obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez dwa tygodnie, na odcinku Góra – Janówek, odpierał ataki
hitlerowców na garnizon. W stopniu
kaprala, będąc dowódcą granatników, walczył do końca na pierwszej linii. Podczas walk został awansowany
do stopnia plutonowego i odznaczony
Krzyżem Walecznych.
Po kapitulacji Twierdzy Modlin
Stanisław Sierawski trafił do obozu
jenieckiego w Mławie, gdzie spędził
trzy tygodnie. W 1940 roku wstąpił
do konspiracji – szkolił młodzież oraz
brał udział w akcjach dywersyjnych.
Za swoją działalność i postawę został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

ppłk w st. spocz.

Stanisław Sierawski

Mógłbym opowiedzieć niejedną historię z czasów wojny, bo wszystko doskonale pamiętam. To były bardzo trudne dni. Doświadczyłem biedy i okrucieństwa wojny. Dlatego tak bardzo kocham Polskę i wolność. Ważne, żeby
mniej narzekać, teraz są dobre czasy. Zawsze też kochałem ludzi i zawsze
byłem z ludźmi. I to jest najważniejsze. Teraz jestem z rodziną, a wcześniej
robiłem tak, aby z ludźmi pracować i przebywać.

Pomoc administracyjna Arleta Cieślik sygnalizuje, że w soboty można odebrać
w starostwie prawo jazdy

Wiosenne porządki
na drogach

Ppłk w st. spocz. Stanisław Sierawski, bohater wojny obronnej w 1939 roku, skończył 103 lata.

Ppłk Stanisław Sierawski podczas uroczystości z okazji 103. urodzin nie krył
wzruszenia i zadowolenia

Fot. K.Leszczyńska, Projekt: M.Kosewska

Kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem Hubert Macioch przypomina, że w soboty można odebrać w starostwie
kartę wędkarską

KB

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że na drogach
powiatu legionowskiego pojawiły się ekipy prowadzące
działania, mające na celu renowację i odświeżenie jezdni
oraz chodników.

Pozimowe remonty cząstkowe oraz prace porządkowe prowadzone
są na wszystkich drogach powiatowych

Z

nastaniem wiosny ruszyły naprawy ubytków powstałych w jezdni w wyniku działania mrozu.
Remonty cząstkowe powadzone są
na wszystkich drogach powiatowych
i przyległych do nich ciągach pieszych
i rowerowych. Braki w nawierzchni łatane są w technologiach „na gorąco”
oraz „na zimno” z zastosowaniem masy grysowo-asfaltowej. Remonty obejmują również chodniki, drogi dla rowerów, zatoki postojowe, zjazdy i parkingi,
istniejące w ciągu powiatowych dróg.
Powiat zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu

nawierzchni zarządzanych przez siebie dróg. W związku z tym w budżecie
zaplanowano blisko milion złotych na
ich całoroczne naprawy oraz około 300
tys. zł na poprawę stanu chodników.
Kolejnymi zaplanowanymi pracami jest sprzątanie jezdni i chodników
oraz czyszczenie urządzeń odwadniających. Trwają prace przy ścinaniu poboczy oraz profilowaniu dróg
gruntowych. Na maj planowane jest
malowanie oznakowania poziomego
na jezdniach, a także koszenie zieleni na poboczach dróg.
AMZ
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Charytatywnie dla Wiktora
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
zorganizowali koncert, którego dochód przeznaczono na leczenie ich szkolnego
kolegi Wiktora Stawiarskiego, chorującego na białaczkę.

Kinga Cieślak

wychowawca kl. Ib LO w PZSO

Fot. Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie

Koncert dla Wiktora to inicjatywa spontaniczna, która zrodziła się z potrzeby serca. W prace organizacyjne włączyło się bardzo wiele osób, wszyscy chcieli pomóc. Bardzo dziękuję mojej klasie, moim koleżankom i kolegom z pracy, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu i Teatrowi „Po Prostu” z Zespołu Szkół Salezjańskich
w Legionowie. Wiktor poruszył i połączył nie tylko nasze serca, ale również serca
mieszkańców Legionowa, którzy zapełnili salę miejskiego ratusza. Bardzo dziękujemy im za hojność. Tego wieczoru udało się nam zebrać imponującą kwotę
16.328,32 zł.

Wiktorowi można pomóc przekazując środki na konto Fundacji Ave,
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
– Wiktor Stawiarski, nr konta: 30 1090 1841 0000 0001 1538 0835

Obchody Dnia Inwalidy

Klasa – 1b LO wyszła na scenę i zaśpiewała dla swojego kolegi. To była niespodzianka, którą przygotowali specjalnie
dla Wiktora

W

organizację koncertu oraz aukcji zaangażowała się także
społeczność z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legionowie, do którego Wiktor uczęszczał wcześniej. Swoją cegiełkę dołożyła również młodzież

z teatru „Po Prostu”, działającego przy
legionowskim Zespole Szkół Salezjańskich. Widzowie mogli wysłuchać kilkugodzinnego koncertu w wykonaniu
młodych artystów, kupić ciasta i inne
słodkie przekąski, a także wziąć udział

w licytacji, na którą darczyńcy przekazali wiele atrakcyjnych przedmiotów. Fundusze zebrane podczas wydarzenia przeznaczone zostaną na rehabilitację i leki
dla Wiktora.

Uroczyste obchody światowego Dnia Inwalidy odbyły się
10 kwietnia br. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.

AMZ

Obrońca konsumentów w akcji
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Załuska złożyła sprawozdanie z działalności za ubiegły rok podczas
marcowej sesji Rady Powiatu.

W

Kupując towary lub usługi warto znać swoje prawa.
W przypadku problemów, pomocą służy Rzecznik
Konsumentów

Agnieszka Załuska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Legionowie
Rzecznik jest takim jakby pogotowiem ratunkowym dla konsumentów. Każdy
mieszkaniec powiatu legionowskiego, który dokonuje zakupów towarów lub zamawia usługi na własne potrzeby, jeżeli ma konflikt ze sprzedawcą czy usługodawcą i nie może go samodzielnie rozwiązać, ma prawo zgłosić się do mnie po
pomoc. Świadczona pomoc w zakresie udzielania porad czy przygotowania pism
ma także charakter edukacyjny. Konsument zdobywa wiedzę i doświadczenie
oraz wie, jak w przyszłości zachować się w podobnej sytuacji.

2017 r. Rzecznik Konsumentów udzielił mieszkańcom
Powiatu Legionowskiego blisko tysiąca porad. Najwięcej problemów konsumenci zgłaszali w związku
z zawarciem umów sprzedaży (zakup
sprzętu AGD i RTV, odzieży, obuwia, mebli itp.) Wśród spraw związanych z umowami o świadczenie usług najwięcej
zgłoszeń dotyczyło usług telekomunikacyjnych, związanych z sektorem energetycznym i wodnym oraz finansowych.
Kolejną grupę spraw i problemów, zgłaszanych przez konsumentów, stanowią
te dotyczące umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Instytucja rzecznika konsumentów
świadczy pomoc w zakresie prawa cywilnego o charakterze konsumenckim poprzez udzielanie bezpłatnych
porad oraz podejmowanie wystąpień
i interwencji w sytuacjach, w których
dochodzi do naruszenia interesów konsumenta. Numer telefonu do Powiatowego Rzecznika Konsumentów: 22 764
01 24, email: rzecznik@powiat-legionowski.pl.
AMZ

Zespół Młodzież 50+ wykonał największe przeboje polskiej piosenki

S

potkanie z tej okazji, z udziałem członka zarządu Powiatu
Michała Kobrzyńskiego oraz
wiceprezydenta Legionowa Piotra
Zadrożnego, zorganizował legionowski Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Prelekcję dla zgromadzonych na
temat prawidłowego sposobu odżywiania i właściwie zbilansowanej

diety wygłosiła Julita Ksionek – dietetyk z samorządowego punktu porad
dietetycznych w Legionowie. O oprawę artystyczną uroczystości zadbał
nieporęcki zespół Młodzież 50+.
Współorganizatorem obchodów był
Powiat Legionowski.
KALINA BABECKA

Anna Bocianowska

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego
ZERiI w Legionowie
Obchody Światowego Dnia Inwalidy miały uświadomić nam, że osoby niepełnosprawne powinny być traktowane jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa. W tym temacie mamy jeszcze bardzo dużo do
zrobienia. Często inwalidzi są postrzegani jako ludzie niepełnowartościowi, a tak nie jest. Bardzo wielu inwalidów to ludzie o wysokich kwalifikacjach czy zdolnościach. Dlatego apelowałam do obecnych na spotkaniu, aby otoczyli osoby poszkodowane przez los swoim wsparciem,
dobrym słowem, opieką.

Mały poradnik Konsumenta
 Czytaj umowy przed ich podpisaniem. Jeśli czegoś nie
rozumiesz, nie bój się zapytać.
 Masz prawo do reklamacji towaru wadliwego w ciągu
2 lat od zakupu – udaj się do sprzedawcy i złóż reklamację z tytułu rękojmi.
 Przy zakupach przez Internet i poza lokalem przedsiębiorstwa (na pokazach, prezentacjach) masz prawo
do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy – warunkiem jest wysłanie na adres przedsiębiorcy pisem-

nego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar odsyłasz na własny koszt.
 Podczas niechcianych rozmów telefonicznych proś
o usunięcie Twoich danych osobowych z bazy danych.
 Pamiętaj, że przy zakupach w sklepie stacjonarnym
nie masz prawa do zwrotu towaru. To zależy od dobrej
woli sprzedawcy. Rób przemyślane zakupy.
 Dodatkowe gwarancje i ubezpieczenia nie zawsze dobrze chronią Twój interes – żądaj potwierdzenia na piśmie warunków proponowanych umów.

Nazywam się Agnieszka Sałanowska. Zaledwie kilka lat temu byłam energiczną, pełną życia i uśmiechnięta kobietą. Otrzymałam diagnozę: zanik nerwów wzrokowych. Jedyną szansą w tej chwili jest terapia eksperymentalna – przeszczep komórek macierzystych. Jej koszt to ok. 100 tys. złotych.
Dla mnie i dla mojej rodziny to kwota nierealna do zdobycia. Bardzo proszę Państwa o wsparcie finansowe. Mocno wierzę, że kiedyś znowu zobaczę świat, który mnie otacza.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem
SAŁANOWSKA,1558 dajecie mi Państwo szansę na odzyskanie wzroku.
KRS: 0000270809

edukacja
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Szukali szkoły na giełdzie

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum mają już coraz mniej czasu na wybór dalszej
ścieżki edukacji. Z pomocą w podjęciu właściwej decyzji przyszła XVIII Powiatowa Giełda
Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbyła się 6 kwietnia br. w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie.

K

andydaci i ich rodzice odwiedzający giełdę mieli okazję zapoznać
się z ofertą edukacyjną sześciu
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego. Przedstawiciele
każdej z placówek dołożyli starań, aby
jak najlepiej zaprezentować potencjalnym uczniom swoją szkołę i zachęcić
ich do nauki w niej. Wszystkie obecne

na giełdzie placówki mają kandydatom
wiele do zaoferowania i w zależności od
indywidualnych preferencji są w stanie zapewnić edukację ogólnokształcącą, techniczną lub branżową na najwyższym poziomie oraz udział w ciekawych
projektach dodatkowych i kursach specjalistycznych. Dodatkowe porady można było uzyskać od obecnych na miejscu

pracowników Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Legionowie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Izby
Gospodarczej i Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Organizatorem giełdy był Referat
Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Szkoły zarządzane przez Powiat cieszą się rosnącą popularnością i renomą osiągając coraz większe sukcesy edukacyjne. Z roku na rok wzrasta liczba kandydatów chcących podjąć dalszą naukę właśnie w tych placówkach. To efekt nie
tylko inwestycji w infrastrukturę, ale przede wszystkim zasługa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która stale podnosi swoje kompetencje, zapewniając wysoki poziom nauczania.

Gabriel Buza

KALINA BABECKA

uczeń PZSP w Legionowie
Wraz z koleżankami i kolegami reprezentujemy na giełdzie Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Zachęcamy do nauki w naszej szkole, bo poza
wspaniałą atmosferą oferuje wysoki poziom nauczania,
dodatkowe projekty, także zagraniczne i kursy oraz nowoczesne wyposażenie pracowni do zajęć praktycznych.

Renata Sumiła
Serock
Dzięki giełdzie uczniowie z terenu powiatu mają szansę poznać szkoły, przyjrzeć się ich ofercie oraz porozmawiać z przedstawicielami. Wszystko w jednym miejscu
i czasie, co jest bardzo komfortowe. W przyszłości chciałabym zostać weterynarzem, więc szukam liceum z klasą o profilu biologiczno-chemicznym. Podoba mi się propozycja ZSO nr 2 w Legionowie.

Bartosz Aniszewski
Serock
To doskonała okazja, żeby zapoznać się z ofertą szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu. Podoba mi
się, że od razu można porozmawiać z uczniami poszczególnych szkół i zapytać o interesujące kwestie. Szukam
dobrej klasy o profilu humanistycznym z rozszerzonymi językiem polskim,
historią i wiedzą o społeczeństwie. Przyglądam się ofercie „Konopnickiej”.

Uczestnicy giełdy mogli przekonać się, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu są nowoczesne, atrakcyjne oraz
bezpieczne i z powodzeniem mogą konkurować z placówkami warszawskimi

Klasa dla mistrzów sportu
W maju rusza nabór do klasy pierwszej oddziału Mistrzostwa
Sportowego w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie.

T

o propozycja dla uczniów, którzy
wiążą swoją przyszłość ze sportem. Program opracowano tak,
aby przygotowywał uczniów do podjęcia
studiów m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego i podobnych uczelniach
wyższych na kierunkach: sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, terapia zajęciowa i rehabilitacja. Rozszerzenia
z innych przedmiotów dadzą uczniom
możliwość aplikowana na wybrane kierunki studiów.
Dyscyplinami sportowymi w oddziale sportowym będą piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. Oprócz
przewidzianych w podstawie programowej 3 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w klasie realizowany będzie
dodatkowo trening sportowy. Treningi
odbywać będą się we współpracy z profesjonalnymi klubami sportowymi. O przyjęcie do oddziału Mistrzostwa Sportowego mogą ubiegać się uczniowie, którzy
pozytywnie przejdą test sprawnościowy,
przedstawią zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na uczestnictwo w zajęciach
tego oddziału oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo
dobry stan zdrowia.
AMZ

Termin składania podań:
10-18 maja 2018 r.
Testy sprawności fizycznej:
21-30 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników testów:
do 11 czerwca 2018 r.

Targowa na Erasmusie
W marcu odbyło się kolejne z planowanych spotkań młodzieży
z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
i zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły w Soest w ramach projektu
Erasmus+ „Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami
związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii”.

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Tworząc klasę sportową w legionowskim liceum, odpowiadamy na potrzeby
uczniów, którzy wybierając szkołę średnią pragną połączyć swoje sportowe pasje z edukacją na wysokim poziomie. Niejednokrotnie dzieci rozpoczynają swoją sportową przygodę już w szkole podstawowej, inni odkrywają swój talent jako
nastolatkowie. Oddział Mistrzostwa Sportowego dedykowany jest tym młodym
ludziom, którzy chcą trenować więcej i efektywniej, ale nie kosztem nauki i marzeń o karierze.
Wyjazd do Niemiec był dla uczniów z Targowej wyjątkową lekcją historii
i otwartości na inne kultury oraz niezwykłą atrakcją turystyczną

Jolanta Magda

dyrektor PZSO w Legionowie
Oddział Mistrzostwa Sportowego jest jedną z naszych propozycji dla kandydatów
do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/19. Duża liczba godzin treningu zapewni odpowiedni poziom wyszkolenia sportowego i pozwoli na przygotowanie przyszłych zawodniczek i zawodników do osiągania sukcesów w sporcie
przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju intelektualnym. W programie nauczania tej klasy jest planowana zwiększona liczba godzin języka angielskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii, dzięki czemu uczniowie tej klasy będą mieli duże możliwości dalszego kształcenia.

D

zięki projektowi młodzież poznaje miejsca związane z ruchem oporu działającym
w latach 1939 – 45 i sprzeciwem
społecznym wobec państw autorytarnych w latach 80. XX wieku. Podczas pobytu w Niemczech uczniowie
z Targowej udali się do berlińskiego Ploetzensee, gdzie naziści pozbywali się opozycji politycznej i do Muzeum Bendlerblock oraz obejrzeli

fragmenty muru, oddzielającego NRD
od RFN podczas zimnej wojny. W Soest
uczniowie wspólnie pracowali nad projektem, w efekcie którego powstanie
audycja radiowa, poruszająca temat
ruchu wolnościowego we współczesnej historii Polski i Niemiec. Starczyło też czasu na zwiedzanie tego średniowiecznego miasta oraz integrację
z niemieckimi przyjaciółmi.
KB
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Mistrzowski Wieliszew na ludowo

W dniach 13-15 kwietnia br. najlepsi tancerze z całej Polski zaprezentowali swoje umiejętności w tańcach ludowych podczas
XVIII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich „Mazur 2018”. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Legionowski.

Dariusz Skrzydlewski

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie
Wieliszew jest obecnie stolicą tańców polskich rejonu centralnego. Od lat mamy
wsparcie lokalnych władz, dzięki czemu mistrzostwa rozwijają się tak prężnie.
Nauczyliśmy się wiele i ciągle zdobywamy nowe doświadczenia. Nastąpił ogromny skok zarówno techniczny, który zapewnia oprawę wydarzenia na najwyższym
poziomie, jak i mentalny w nas samych. Dla tancerzy natomiast każdy turniej to
okazja do spotkania się. Rywalizacja, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, nie jest
tu na pierwszym miejscu. Najważniejszy jest taniec i okazja do spędzenia czasu
w rodzinnej atmosferze z osobami, które łączy ta sama pasja.

Grupa młodzieżowa wieliszewskiego Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” zaprezentowała tańce rzeszowskie

‚‚M

azur 2018” rozpoczął się
w piątek 13 kwietnia i trwał
aż do niedzieli. Na parkiecie
hali sportowej przy SP nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie zaprezentowało się
blisko 250 tancerzy z 26 ośrodków tanecznych z całego kraju.
„Mazur 2018” to także imprezy towarzyszące. W piątek 13 kwietnia, chętni
mogli spróbować swoich sił w tańcach
polskich i wziąć udział w Ogólnopolskich
Warsztatach Tanecznych prowadzonych
przez najlepszych instruktorów w kraju.
Po raz czwarty Mistrzostwom towarzyszyło sympozjum pn: „Polskie Tańce Narodowe”, w tym roku poświęcone kujawiakowi.
Głównym celem Mistrzostw oraz towarzyszących im warsztatów i sympozjum jest ochrona dziedzictwa narodowego, propagowanie polskich tańców
narodowych wśród społeczeństwa oraz
rozbudzanie zainteresowań tą formą tańca wśród dzieci i młodzieży. Nie można

oczywiście zapominać o tym, że jest to
turniej, który ma na celu wyłonienie najlepszych z najlepszych.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny,
stąd też duże zainteresowanie, jakim

turniej cieszył się wśród mieszkańców
powiatu i nie tylko. Dodatkowo transmitowany był na żywo za pośrednictwem
Internetu, co niewątpliwie powiększyło
AMZ
grono odbiorców.

Moment oczekiwania na werdykt jury to dla sześciu finałowych par długie minuty
niepewności. Na zdjęciu tancerze kategorii VI OPEN

Ewa Miś-Krzemińska

kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”

W tym roku konkurencja była bardzo silna. Otarliśmy
się o podium zajmując czwarte miejsce, co motywuje
nas do bardziej wytężonych treningów. Jestem szczęśliwa, że dotarliśmy do finału. Tańce polskie to jest nasze
życie i pasja. Przebyliśmy ponad 500 km, by uczestniczyć w tej imprezie. Miła atmosfera i poziom artystyczny są wspaniałe.
Pary zaprezentowały nie tylko wysoki poziom techniczny, ale przede wszystkim
piękne, kolorowe widowisko

W tym roku przypada 20. rocznica ustanowienia powiatów. Z tej okazji zapraszamy
mieszkańców do wzięcia udziału w dwóch konkursach organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie. Czekają atrakcyjne nagrody.

P

Fot. Archiwum Muzeum Historyczne w Legionowie

1998

i/lub w tych samych okolicznościach,
przedstawiających te same osoby. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane
w jubileuszowym katalogu.
Konkurs literacko-plastyczny „Powiat legionowski – to lubię!” dla dzieci i dorosłych zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych.
Czekamy na prace literackie (wiersz,
opowiadanie, fraszka itp.) oraz plastyczne (rysunek, grafika, praca

przestrzenna), za pośrednictwem których mieszkańcy pokażą, jak w ich
oczach zmieniał się powiat legionowski na przestrzeni ostatnich 20 lat i dlaczego wybrali go na miejsce do życia.
Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów na www.powiat-legionowski.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału.
KB
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Zespół Pieśni i Tańca „Jantar” Uniwersytetu
Gdańskiego. W parze z Jackiem Piątkiem
zwyciężyła w kategorii VII

Dzisiejszy dzień jest dla mnie wspaniały. Udało
nam się z mężem wytańczyć pierwsze miejsce.
To kolejne dla nas mistrzostwo. Bardzo dobrze się
tutaj czujemy, za każdym razem jest to świetne
przeżycie. Poznaliśmy się w zespole i od wielu lat
tańczymy razem. Poświęcamy czas i energię temu,
co sprawia nam największą radość.

Konkursy na 20-lecie powiatu
rojekt fotograficzny „Powiat legionowski 20 lat temu i dziś” to
propozycja dla tych, którzy lubią
szperać w szufladach ze starymi zdjęciami. Jego celem jest pokazanie, jak na
przestrzeni dwudziestu lat zmienił się
krajobraz powiatu legionowskiego oraz
jego mieszkańcy poprzez zestawienie
pary zdjęć – jedno pochodzące z 1998
roku lub późniejsze i drugie z 2018 roku, wykonanych w tym samym miejscu

Małgorzata Piątek

Anna Jakubczyk,

mama tancerza „Powiśle Puławy”

To są już kolejne mistrzostwa, na które przyjeżdżam z synem. Rozpiera mnie duma. Tym razem jego para zdobyła
srebrny medal. Jestem pod wrażeniem organizacji i warunków, jakie mają zapewnione uczestnicy i widzowie.
Zawsze nam się tu podoba.

Magda Kamińska

mama tancerki z Zespołu Pieśni i Tańca
„Warszawianka”

Cudownie zorganizowany turniej, piękna sala,
doskonała muzyka oraz perfekcyjna organizacja
i oprawa. Wszystko odbywa się sprawnie i na
czas. Moja córka z przyjemnością przyjeżdża do
Wieliszewa i bierze udział w Mistrzostwach. Pasję
do muzyki i tańca ma chyba w genach. Ja jestem po
Akademii Muzycznej, ale taniec ludowy wybrała
sama i tańczy już blisko 12 lat nie wyobrażając
sobie życia bez zespołu.

Karolina Białek

tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu
Warszawskiego „Warszawianka”

Tańczę już ponad 11 lat. Na Mazurze jestem piąty raz,
mam więc porównanie. Z roku na rok podoba mi tu się
coraz bardziej - turniej rozwija się. Jest wiele doskonałych par, profesjonalni sędziowie i bardzo dobry parkiet.
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Stypendia sportowe starosty
legionowskiego
Powiat Legionowski rokrocznie wyróżnia szczególnie utalentowanych i pracowitych sportowców
stypendiami przyznawanymi przez komisję pod przewodnictwem starosty legionowskiego.
Wsparcie otrzymują również trenerzy.

K

Kamil Otowski zdobył tytuł Sportowca Roku Powiatu Legionowskiego za
osiągnięcia w 2016 r. Wyniki wywalczone w roku ubiegłym pozwoliły mu zdobyć
stypendium starosty legionowskiego. Otrzymane wsparcie zamierza przeznaczyć
na wdrożenie specjalistycznej diety, która pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty
sportowe

omisja stypendiów sportowych starosty legionowskiego przyznała wyróżnienia za szczególnie osiągniecia uzyskane w 2017 r. To niebagatelne
wsparcie finansowe pozwala zawodnikom lepiej przygotować się do występów
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Nasi sportowcy, którzy reprezentują m.in. Powiat Legionowskich, otrzymane fundusze inwestują w treningi, sprzęt,
dostęp do najlepiej wyposażonych obiektów dysponujących profesjonalnym
sprzętem.
W gronie dyscyplin sportowych najliczniej reprezentowanych przez stypendystów starosty legionowskiego są zawodnicy uprawiający sztuki walki. Wśród
nich znalazł się Karol Hołubowicz, który
w ubiegłym roku m.in. zajął 1. miejsce
na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz
2. miejsce w Pucharze Świata Ryga

Open i 3. miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów w kategoriach Olimpijskich. Wyróżniono również Sylwię Kaliś.
Uprawiająca kick-boxing zawodniczka
wywalczyła m.in. 1. miejsce na Mistrzostwach Polski Low-Kick, 3. miejsce na
Mistrzostwach Polski Kick-Light oraz 1.
miejsce na International Baltic Cup. Tę
samą dyscyplinę uprawia Sebastian Domański, który osiągnął 2. Miejsce w Mistrzostwach Polski Low-Kick i 3. miejsce Mistrzostw Polski Junior K1-Rules.
Jest członkiem kadry narodowej LowKick. Sztuki walki znalazły również uznanie komisji w kategorii trenerskiej. Wyróżniony Grzegorz Ratigowski może pochwalić się świetnymi wynikami swoich
podopiecznych. Jego zawodnicy zdobywali najwyższe miejsca na Mistrzostwach Polski i medale na Pucharach
Świata oraz Europy.
Wyróżniona Agnieszka Kobus reprezentuje wioślarstwo. Zajęła 2. miejsce Mistrzostw Świata oraz 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na jej
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koncie jest 1. miejsce w Pucharze Świata w Belgradzie, 1. miejsce w Pucharze
Świata w Poznaniu, 1. miejsce w Pucharze Świata w Lucernie.
Z kolei trenujący pływanie Kamil
Otowski w Letnich Mistrzostwach Polski
Seniorów zajął 1. miejsce w klasie S3 –
OPEN, a także 1. miejsce w kategorii wiekowej Juniorów Starszych OPEN.
Stypendystą starosty legionowskiego jest również Rafał Ziomek. Trenujący szermierkę zawodnik w 2017 r. zdobył srebrny medal Pucharu Świata we
florecie drużynowym, brązowy medal
Mistrzostw Świata we florecie drużynowym, brązowy medal Mistrzostw Polski
we florecie indywidualnie oraz brązowy
medal Mistrzostw Polski w szabli indywidualnie.
Na liście wyróżnionych znalazł się Adrian Błocki – lekkoatleta trenujący chód
sportowy. Zawodnik zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski 2017 na dystansie 50 km.
MK

Reprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz Wronowski
(w żółtej koszulce) i jego Drużyna A wygrali 5. Bieg SGH

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO
10–30.04 – wystawa „Biblia w Sztuce”,
MOK w Legionowie, ul. Norwida 10,
pn.-pt.: 9–19
07–20.04 – Wystawa prac Małgorzaty
Stępnik, Galeria Sztuki na Prostej,
Jabłonna, ul. Prosta 2
20.04 – Kwietniowy Wieczór Poezji,
Klub Aktywności Społecznej, Serock
ul. Kościuszki 8a, godz. 17.00
21.04 – „Baju, baju, baj czyli spotkanie
z Janem Brzechwą” – spektakl dla dzieci,
Poczytalnia Legionowo, ul. Kościuszki 8a,
godz. 14.00
21.04 – Przegląd Amatorskiej Twórczości
Scenicznej w Serocku, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz. 9.00
21.04 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
21.04 – 36. Biegi Przełajowe o Puchar
Prezydenta Legionowa,
Lasy Legionowskie, od godz. 8.30
21.04 – 25.05 – Wystawa prac Anny
Pągowskiej, Galeria Sztuki na Prostej,
ul. Prosta 2, Jabłonna
22.04 – Rock w MOK – Absolutny Brak
Sumienia, BANG BANG, TZN Xenna,

MOK w Legionowie, ul. Norwida 10,
godz. 18.30
22.04 – Bursztynowa Dama – recital
Małgorzaty Jareckiej przeboje Anny 9
Jantar, Ratusz Legionowo, ul Piłsudskiego
41, godz. 17.00
22.04 – Piknik ekologiczny w Jabłonnie,
Skwer im. Armii Krajowej w Jabłonnie
27.04 – „Nepalczycy – dumny naród na
dachu świata” spotkanie z podróżnikiem,
MOK w Legionowie, ul. Norwida 10,
godz. 19.00
28.04 – Przegląd Amatorskiej Twórczości
Scenicznej w Serocku, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz. 10.00
28.04 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
28.04 – Kárpáti Dódi Priváti Projekt –
koncert jazzowy, Ratusz Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41, godz. 19.00
29.04 – Niedzielne Spotkania z Bajką
„Jacek i placek”, Ratusz Legionowo,
ul Piłsudskiego 41, godz. 15.00
03.05 – Święto Konstytucji 3 maja
w Nieporęcie, Pl. Wolności,
godz. 12.00
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Barbarzyńcy lali w Legionowie
W Wielkanocny Poniedziałek około 100 „barbarzyńców” opanowało teren Parku
Jana Pawła II w Legionowie. Fanatycy ekstremalnego wysiłku fizycznego
przeprowadzili pokazowy trening przeszkodowy.

Anna Rybicka

biegaczka grupy Wybiegaj
Siebie

fot. Katarzyna Uler/W Biegu Pisane

Jestem mamą 5-latki, znudziły mi
się ćwiczenia z dzieckiem, na dywanie, chciałam wyjść do ludzi. Od listopada biegam z grupą Wybiegaj
Siebie, a decyzja o wzięciu udziału
w świątecznym treningu Barbarzyńskie Lanie z Braverhearts była strzałem w dziesiątkę! Bawiłam się rewelacyjnie! Takie spotkania motywują
nas do aktywności fizycznej i aktywnego trybu życia. Nie ma tu barier
wiekowych, każdy jest równy, przełamuje swoje słabości. Chcemy więcej takich spotkań.

Łukasz Musiński

Zasieki z drutu kolczastego były jedną z najbardziej hardkorowych, a zarazem… najprzyjemniejszych przeszkód
„Barbarzyńskiego Lania”

W

ielkanoc można świętować na
różne sposoby. Miłośnicy ekstremalnych ćwiczeń sprawnościowych i wytrzymałościowych w Legionowie od kilku lat realizują pomysł
na ciekawe spędzenie świątecznego poniedziałku. Wykorzystując tradycję śmigusa dyngusa przeprowadzają pokazowy trening pod hasłem „Barbarzyńskie
Lanie”.

Organizatorzy - Stowarzyszenie Bravehearts Legionowo we współpracy z Misyjnym Klubem Sportowo-Rekreacyjnym
„Centrum” Dzięgielów – przygotowali tor
przeszkód. Tworzyły go: ogromne opony, liny poziome i pionowe, zasieki z drutu kolczastego i wiele innych. Dodatkową
atrakcją był zimny prysznic w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo. Pole walki podzielono na trzy moduły

współorganizator Barbarzyńskiego Lania

– ogólnorozwojowy, sprawnościowy i tor
przeszkód. Każdy, kto tego dnia chciał
się mocno zmęczyć i pobrudzić, odjechał
z „Barbarzyńskiego Lania” do domu zadowolony.
Po ekstremalnym wysiłku wreszcie
znalazł się czas na słodki świąteczny poczęstunek. „Barbarzyńskie Lanie” objął
patronatem starosta Robert Wróbel.

Przeszło 25 godzin pracy przy organizacji tego treningu, przejechane ponad
1000 km, zawalona Wielka Sobota i Lany Poniedziałek, a wszystko to za darmo.
Pytacie po co? Odpowiadam: robimy to dla was! Dzięki takim treningom chcemy pokazać ludziom, co to są biegi z przeszkodami, jak trzeba się do nich przygotowywać, co możemy dzięki nim osiągnąć. Chcemy dzielić się naszym szaleństwem i miłością do tego sportu, chcemy zaszczepiać w was chęć do aktywności
fizycznej. Przy okazji promujemy naszą drużynę oraz miasto Legionowo w Polsce. Bravehearts Legionowo jest rozpoznawane na imprezach sportowych w całym kraju. Nasz TEAM to nie jest tylko zlepek przypadkowych ludzi uprawiających sport. My jesteśmy fanatykami!

MK

VII edycja powiatowej ligi – inauguracja
Ponad 250 zawodników reprezentujących 30 drużyn
zainaugurowało w Legionowie siódmą już edycję Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego.

B

oiska Stadionu Miejskiego w Legionowie były areną inauguracyjnej serii VII wiosenno-letniej
edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Wystartowało 30 drużyn,
w których zagrało ponad 250 młodych zawodników.
Rozgrywki podzielone są na grupy wiekowe. W najstarszym roczniku
2005-2007 triumfował AP Sokół Serock B, który nieznacznie, o 2 punkty
wyprzedził Wisłę Jabłonna 1. Wśród
drużyn mających w składzie zawodników urodzonych w 2008 roku najlepszy okazał się AP Sokół Serock
D. Również tym razem tuż za nim
uplasowała się Wisła Jabłonna. Rocznik 2009 odwrócił kolejność – tutaj

rywalizację wygrała Wisła Jabłonna.
AP Sokół Serock D zajął drugie miejsce. Rocznik 2010 to już dominacja
zupełnie innych drużyn. Wśród rywali najwięcej punktów zdobył legionowski Gigant Smile. Zaraz za nim
uplasowała się drużyna spoza powiatu legionowskiego – Żbik Nasielsk.
Najmłodszy rocznik – 2011 – został
zdominowany przez trenujący w Stanisławowie Pierwszym AMP GOOL.
Drugie miejsce zajął AP Sokół Serock I.
Na drugą rundę Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego, która odbędzie
się 28 kwietnia br., zapraszamy na boiska Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.
MK

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego pozwala konkurować i sprawdzić swoje umiejętności wszystkim zawodnikom
– nie ma zwyczaju tzw. „grzania ławy”
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